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IJSSELLANDRALLY   2017 

 

  

Bijzonder Reglement 

 

Controle nummer BSHR :   2017-09-01                                    Datum:  4 september 2017 

KNAF Permitnummer:   0465.17.249   Datum: 6 september 2017 

 

Programma van het evenement 

 

Vrijdag 8 september 2017 08:15 uur Inschrijving open en documentencontrole 

 09:30 uur  Sluiting inschrijving 

 09:31 uur Start 1e deelnemer 

 LUNCH 

 16:10 uur Finish 1e deelnemer 

 BUFFET 

 21:00 uur Publicatie eindklassement en Prijsuitreiking 

 

1  Organisatie 

 

Organisatie 

Stichting IJssellandrally is de organisator van IJssellandrally 2017. Het adres van het secretariaat is: 

Postbus 148. 8000 AC  ZWOLLE en bereikbaar via mail: info@ijssellandrally.nl  

De organisatie is in handen van de Stichting IJssellandrally. Het bestuur wordt gevormd door:  

  - Corné Pauwels   voorzitter 

  - Han Brouwers    penningmeester/secretaris 

 

De rally wordt verreden in overeenstemming met: 

  - de International Sporting Code (ISC van de FIA); 

- Het KNAF Autosport Jaarboek (ASJ) 

- het KNAF Reglement Touring Events; 

  - dit reglement en eventuele bulletins; 

  - de wegenverkeerswetgeving van Nederland. 

Voor de IJssellandrally 2017 is een ontheffing verleend door: 

- Provincie Gelderland nummer: 2017-010437 

 

Officials van het evenement 

  Wedstrijdleider  Han Brouwers  Lic. Nr. 14116 0653-161400 

  Ass. Wedstrijdleider Hansje van den Broek Lic. Nr. 44167 0612-707066 

  Secretaris  Han Brouwers    Lic. Nr. 14116  

 

Overige medewerkers 

  Route uitzetter  Hansje van den Broek 0612-707066 

  Technische support Job Brouwers    0641-316808 

 

2 Omschrijving 

 

De IJssellandrally is een Touring Event (kaartleesrit) voor historische- en klassieke auto’s waarbij de snelheid 

niet de bepalende factor is voor het eindklassement. Het zo goed mogelijk uitvoeren van de kaartleesopdracht 

en het correct aandoen en noteren van route- en tijdcontroles  is van doorslaggevende aard. 

De rally bestaat uit 2 etappes, in de ochtend verdeeld in 2 trajecten en in de middag in 2 trajecten. 

De routeopdrachten kunnen bestaan uit verschillende kaartlees-systemen. 

Start en finish zijn bij het Stallencomplex van Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 7315 JA te Apeldoorn. 
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3 Toe te laten deelnemers en auto’s / Inschrijving 

 

Het evenement is een besloten evenement waaraan slechts op uitnodiging van de organisator kan worden 

deelgenomen. Auto’s die gebouwd zijn tot en met 31-12-1975 worden toegelaten en behoeven niet van een 

Fiva pas o.i.d. voorzien te zijn.  Op verzoek kunnen auto’s met een later bouwjaar worden toegelaten, indien 

de auto past in de sfeer van het evenement en zo mogelijk het merk en type  ook al geproduceerd  werd voor 

1976, zulks ter beoordeling van de organisatie. Tot de documentencontrole kan de inschreven auto en/of 

leden van de equipe gewijzigd worden, een en ander na goedkeuring van de organisator. 

Bij het inschrijfgeld zijn de kosten voor de verplichte KNAF rallypassen inbegrepen ( € 25,00 per stuk)  

Deelnemers die een geldige KNAF licentie hebben ( historische of Moderne rallysport Race of Karting) 

behoeven geen KNAF rallypass te kopen  

Er kan worden ingeschreven in één van de volgende klassen: 

 - EXPERT klasse, geschikt voor ervaren equipes; 

 - SPORT  klasse, geschikt voor minder ervaren equipes; 

 - TOUR klasse, geschikt voor beginnende equipes. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 500.- (excl BTW) , per equipe. Het inschrijfgeld wordt geïncasseerd na 

ondertekening van een eenmalig incassoformulier of door overmaking op rekeningnummer 65.42.19.796, 

t.n.v. Stichting IJssellandrally, met de vermelding van de naam van de bestuurder. Het inschrijfgeld, minus 

20%, zal terug betaald worden wanneer het evenement niet door gaat. 

 

4 Verzekering /  Vrijwaring 

 

4.1 Verzekering van de equipe 
 De eigenaar van de ingeschreven auto dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering die 

dekking biedt tegen aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en/of 
zaakschade op de openbare weg. Het is de verantwoording van de eigenaar van de auto om zo’n 
verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren. 

4.2 Verzekering van de organisator 
4.2.1 De organisator dient gebruik te maken van de KNAF secundaire verzekering (boven de  WAM-

dekking) ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de organisator, haar medewerkers, 
officials en marshalls van de rally. 

4.2.2 Het inschrijfgeld bevat de premie voor de secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als 
volgt worden samengevat:  
- de organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van de deelnemer/equipe 
  tegen derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de wedstrijd dat verreden 
  wordt op privéterreinen of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten. 

 - de hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000,00 
             per ongeval of gebeurtenis.  

- het eigen risico voor de eigenaar van de ingeschreven auto is € 500,00. 
 - de dekking gaat in bij de start van de wedstrijd en eindigt bij de finish van de wedstrijd of 
             op het moment dat de betreffende auto, door welke reden dan ook, niet meer deelneemt.  
4.2.3 In alle gevallen zal de verzekering, zoals wettelijk vastgesteld, van de eigenaar van de auto altijd 

prevaleren boven de KNAF secundaire verzekering. (zie art. 9.1).  
 
4.3. Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal 

Elke equipe dient tijdens de documentencontrole onderstaande “Verklaring van acceptatie en afstand 
van verhaal” te ondertekenen. Het niet ondertekenen betekend dat de betreffende equipe en de auto 
niet tot de start worden toegelaten. 

Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal. 
Ik heb het Bijzonder reglement gelezen en verklaar het te accepteren en na te leven. 

Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan het evenement deel te nemen en ook 

bekwaam ben om dit te doen.  

Ik verklaar dat ik de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerd 

evenement ken en verklaar dit risico te accepteren.  

Ik verklaar dat de ingeschreven auto geschikt en rijwaardig is om aan het evenement deel te nemen 

en dat het voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg.  
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Ik verklaar dat de ingeschreven auto in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid 

Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd voor gebruik op de openbare weg. 

Ik verklaar dat ik, als bestuurder van de ingeschreven auto, in het bezit ben van een geldig rijbewijs. 

De FIA, de leden van de FIA, de promotor, de organisator, de sponsoren, de leden van het 

organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het evenement aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor enig incident of ongeval, veroorzaakt door of aan deelnemers en 

deelnemende auto’s gedurende het evenement. 

De FIA, de leden van de FIA, de promotor, de organisator, de sponsoren, de leden van het 

organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen 

enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van rellen, demonstraties, vandalisme, natuur geweld, 

enz.  

 

De FIA, de leden van de FIA, de promotor, de organisator, de sponsoren, leden van het 

organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen 

enkele aansprakelijkheid voor overtredingen door de deelnemers van de wet en regelgeving van de 

landen waar het evenement plaatsvindt. 

Deelnemers zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, immateriële-, 

letsel- of gevolgschade) van elk incident of ongeval of overtreding van de wet en regelgeving waarin 

zij mogelijk betrokken zijn. 

Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de FIA, de leden van de FIA, de promotor, de 

organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en de overige 

medewerkers van het evenement welk een gevolg is van activiteiten van genoemde rechtspersoon 

of personen voor zover het organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen.  

Wanneer een lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet deze verklaring van acceptatie en afstand 

van verhaal mede ondertekend worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een door 

zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder overlegging van een schriftelijke 

machtiging. 

 

 

 

5 Controles algemeen en specifiek 

 

Documentencontrole 

Bij de documentencontrole dienen beide leden van de equipe de “verklaring van acceptatie en afstand van 

verhaal” te ondertekenen. Het niet ondertekenen leidt tot het niet tot de start worden toegelaten. 

Elke equipe ontvangt twee rallyschilden die duidelijk zichtbaar aan de voor- en achterzijde van de auto 

aangebracht moeten worden. De witte startnummers dienen in de rechterbovenhoek (gezien vanuit de 

rijrichting) van de voorruit aangebracht worden. 

 

Start 

Equipes dienen 15 minuten vóór hun starttijd gereed te zijn voor vertrek. De auto’s worden gestart om de 

minuut. De equipes worden gestart in nummervolgorde, het laagste nummer het eerst, in overeenstemming 

met de definitieve startlijst op het publicatiebord. 
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Controles algemeen 

Bij de start van een etappe ontvangt de equipe een tijdcontrolekaart, waarop vermeld:  startnummer, de 

standaard tijden van de tijdcontroles en een kolom ‘deelnemer’ voor het noteren van de zelf berekende ideale 

meldingstijd bij de tijdcontroles. 

Per etappe ontvangt de equipe een route controlekaart, waarop aangegeven: startnummer en per traject aan 

aantal genummerd vakjes voor het aanbrengen van stempels en het invullen van de controleletters. 

Veranderen, knoeien of een vakje niet invullen wordt bestraft. 

De equipe is zelf verantwoordelijk voor de controlekaarten en de wijze waarop deze worden ingevuld. 

Mocht een marshall een fout maken bij het invullen, dan dient dit direct gemeld en door de marshall 

gecorrigeerd en geparafeerd te worden 

Het verlies van een controlekaart leidt tot de maximale straf voor de desbetreffende etappe. 

Alle route- en tijdcontroles worden aangegeven door middel van controleborden (zie de voorbeelden bij de 

documentencontrole). Route- en tijdcontroles moeten aangedaan worden in volgorde zoals aangegeven in 

de routeopdracht. 

 

Routecontroles 

Het rijden van de juiste route wordt gecontroleerd door middel van routecontrole letters en stempels. Deze 

zijn duidelijk zichtbaar rechts van de weg aangebracht, maar kunnen als het nodig is ook links van de weg 

zijn aangebracht. Elke deelnemer wordt geadviseerd zelf een stempelkussen mee te nemen.  

Er zijn geen foutcontroles. Een genoteerde letter bestemd voor een andere klasse wordt wel als fout 

aangemerkt.  Bij het aandoen van een bemande routecontrole dient de equipe de route controlekaart te 

overhandigen aan de marshall. 

 

Tijdcontroles 

Ieder traject begint en eindigt bij een tijdcontrole (TC). De locatie van de tijdcontroles zijn aangegeven in het 

routeboek. Bij het aandoen van een tijdcontrole noteert de marshal het meldingstijdstip op de tijdcontrolekaart 

zodra deze door de equipe overhandigd wordt. 

 

TOELICHTING 

Op de tijd controlekaarten zijn in de kolom “Standaard Tijd” de ideale passeertijd van de (denkbeeldige) 

equipe met startnummer -0- bij iedere tijdcontrole aangegeven. 

De ideale meldingstijd van de equipe wordt verkregen door het verschil van de toegekende starttijd bij de 

start van de rally (TC1) met de Standaard Tijd van de equipe op te tellen bij de standaard tijd van de 

betreffende TC. 

Voorbeeld 

 De standaard tijd van TC 1 (= start van de rally) is 10:00 uur. 

 De starttijd van de equipe 21 is bijvoorbeeld 10:21 uur. 

 De equipe dient dus bij de standaard tijd van ieder volgende tijdcontrole 21 minuten op te tellen om 

zo de eigen ideale passeertijd te kunnen vaststellen. 

 Als de standaard tijd van TC 4 bijvoorbeeld 14:35 uur is, dan in de ideale passeertijd van equipe 21

 dus 14:35 + 21 = 14:56 uur. 

Het te vroeg en te laat aandoen van een tijdcontrole wordt bestraft. 

Een opgelopen voorsprong of achterstand door te vroeg / te laat inklokken moet worden ingelopen. Dit geldt zowel 
voor de ochtend als voor de middag. Dit houdt in dat de equipe bij elke ‘TC UIT’  op hun ideale tijd weer moet starten. 
Wanneer een equipe zich meer dan 30 minuten te laat meldt, betekent dit dat de controle gemist is. Het missen van 
een tijdcontrole wordt bestraft. 

Wanneer een equipe, door welke reden dan ook, besluit om een deel van de route over te slaan dient zij zich 

bij de tijdcontrole, waar zij de route weer opneemt, op de ideale passeertijd te melden. 

Het missen van de finish tijdcontrole wordt bestraft met uitsluiting. 

 

Controle vrije zone 

Indien een cirkel is geplaatst op de kaart is binnen deze cirkel geen controle te verwachten 
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6  Kaartleessystemen 

 

De trajecten van de IJssellandrally worden verreden volgens onderstaand beschreven systemen.  

 

Algemeen 

- Voor de kaartleessystemen wordt gebruik gemaakt van kleurenkaarten met een schaal van 1:50.000. 

Alleen kaartwegen die voorkomen op de kaartfragmenten en voorzien zijn van twee bermlijnen mogen in 

de route worden opgenomen. 

- Kaarttekens, kaartteksten en doorgetrokken bermlijnen blokkeren de doorgang niet. Door de organisatie 

aangebrachte “stickers” met nummers van TC’s, punten, pijlen etc. blokkeren wel. 

- Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide wegen 

geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. 

- Indien een weg niet aanwezig is of niet bereden mag worden, dient men zonder te keren via op de kaart 

staande wegen een omrijroute te maken, zodanig dat zo min mogelijk van de voorgenomen route wordt 

gemist. Bij een omrijroute gelden dezelfde bepalingen voor het gebruik van wegen als in de betreffende 

rijopdracht. Met inachtneming van het voorgaande dient de omrijroute zo kort mogelijk te zijn. 

- Indien een weg overgaat in een niet op de kaart staande weg en geen mogelijkheid bestaat de route voort 

te zetten via kaartwegen, blijft men deze niet-kaartweg volgen totdat weer een kaartweg wordt bereikt. 

Vanaf dat punt gelden de hierboven genoemde omrijregels. 

- Afwijkende wegaansluitingen met een afwijking van minder dan 20 meter worden geacht kloppend met 

de kaart te zijn en kunnen dus geen aanleiding zijn voor het maken van een omrijroute. Uiteraard dient 

wel zoveel mogelijk via op de kaart staande wegen gereden te worden. Nieuwe wegaansluitingen in de 

vorm van bijvoorbeeld rotondes mogen altijd gebruikt worden.  

- De organisatie kan op een kaartfragment cirkels (of ellipsen) plaatsen. In een dergelijke cirkel wordt de 

kaartsituatie geacht overeen te komen met de werkelijke situatie en is de route vrij. In een cirkel zijn geen 

controles geplaatst. 

- Wegen met aan het begin een aanduiding: Eigen Weg, Alleen voor bestemmingsverkeer, Verboden 

toegang Art 61 Wetboek van Strafrecht enz., mogen niet bereden worden. Wegen met het bord 

doodlopende weg mogen niet worden bereden, tenzij de organisatie dit aangeeft. 

- De organisatie kan op een kaartfragment blokkeringkruisen plaatsen. De hieronder gelegen 

wegen/weggedeelten mogen niet in de route opgenomen worden. 

- Keren is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven of noodgedwongen. 

- Dwangpijlen (opschrift is, IJssellandrally) 

Langs de route kunnen dwangpijlen worden geplaatst (zie bijlage A). Een aan de route geplaatste enkele 

dwangpijl geeft een verplichte rijrichting aan. Het einde van een (weg)omleiding wordt aangegeven door 

twee boven of naast elkaar geplaatste dwangpijlen. De enkele dwangpijlen dienen gevolgd te worden 

totdat een dubbele pijl wordt bereikt. Hier pakt u de route weer op. Deze dwangpijlen kunnen worden 

gebruikt om de equipe om een (weg)blokkering heen te leiden of om de equipe naar een controle te leiden. 

Te allen tijde dient de equipe, en deze is daarvoor zelf verantwoordelijk ook indien de route niet door de 

organisatie is afgepijld, zo kort mogelijk na een onderbreking de oorspronkelijk geplande route te 

vervolgen. Een naar beneden wijzende dwangpijl duidt aan dat de weg vanaf die zijde niet bereden mag 

worden. 

 

Pijlen kortste route 

- De op de kaart ingetekende pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden c.q. aangedaan. 

- Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen. 

- Een pijl dient van de voet tot de punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. 

- Van een op de wedstrijdkaart aangegeven punt tot de eerste pijl en van pijl tot pijl en tot de laatste pijl, 

dient de kortste route geconstrueerd en gereden te worden. 

- Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind van 

het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 

- Pijlen en gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds 
aan de beurt zijn geweest, echter alleen in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan. 

- Wegen mogen in meerdere richtingen worden bereden, uitgezonderd de pijlen, mits anders aangegeven. 

 

 

 

Ingetekende lijn met barricades 
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- De op de kaart ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk in voorwaartse richting van het begin tot het 

einde bereden te worden bereden. Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te 

liggen. 

- De genummerde dwarsstreepjes zijn barricades. De barricades dienen in nummervolgorde via een zo kort 

mogelijke route ontweken te worden. 

- Hier dient u een neven route te construeren en te rijden waarbij in volgorde van belangrijkheid: 

1. De route op de laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen voor de barricade in de ingetekende 

lijn wordt verlaten. 

2. De route op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade in de ingetekende lijn 

weer wordt voort gezet. 

3. De nevenroute zo kort mogelijk is en er nimmer tegengesteld gereden wordt. Raken en kruisen van 

de ingetekende lijn is toegestaan. 

 

Punten kortste route 

- De op de kaart ingetekende punten dienen in een door de organisatie aan te geven volgorde te worden 

aangedaan, waarbij u de kortste route tussen de punten rijdt.  

- Een punt kan ook naast de weg zijn getekend, u neemt dan de weg die het dichtst bij het punt ligt. 

 

Grensbenadering 

Bij een grensbenadering dient de op de kaart aangegeven grenslijn via de kortste route te worden benaderd, 

echter zodanig dat het oppervlak tussen de route en de grenslijn zo klein mogelijk is.  

De grenslijn mag worden geraakt maar nimmer worden overschreden.  

Het op een weg/weggedeelte heen en weer rijden wordt niet als oppervlakte verkleinend 

beschouwd.  

De grenslijn dient van uit de aangegeven zijde te worden benaderd. 

 

Kompasroos 

Men dient aan de hand van de gegeven opdrachten zelf een route te construeren en te berijden. De 

opdrachten dienen in nummer volgorde te worden uitgevoerd. 

Bij de gegeven geschatte afstanden gemeten over de kaart wegen, dient een route geconstrueerd te worden 

over de kaartweg die voldoet aan de afstand en de opgegeven richting. 

 

Visgraat 

De visgraat is een rechte lijn met zijstreepjes links en rechts en dient van beneden naar boven gelezen en 

gereden te worden. Ieder zijstreepje betekent dat u een weg moet laten liggen. Zo betekent een rechter 

streepje dat u een weg rechts moet laten liggen.  

Dit kan zijn een rechter zijweg waar u dan rechtdoor rijdt, een weg recht voor u, waardoor u links af gaat of 

een einde weg situatie waar u de rechter weg laat liggen en dus links gaat. 

Opritten van huizen boerderijen en landhuizen zijn niet in de visgraat opgenomen 

 

Blinde lijn 

De blinde lijn dient zo nauwkeurig mogelijk in voorwaartse richting via punt A naar punt B bereden te worden. 

Onder elk deel van de blinde lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. 

 

Regelmatigheidstraject 

Tijdens een regelmatigheidstraject dient de equipe zo exact mogelijk met de opgegeven gemiddelde snelheid 

de route af te leggen. De gemiddelde snelheid wordt in het routeboek opgegeven, dan wel aangegeven in de 

desbetreffende kaartleesopdracht. 

Een regelmatigheidstraject start bij een in het routeboek aangegeven punt (RP Start) langs de route, deze 

start kan zowel bemand dan wel een onbemande start zijn. In het geval van een zelfstart wordt de starttijd bij 

dat punt aangegeven, als zijnde een zogenoemde ‘zelfstart’ op een aantal hele minuten na de werkelijke  

passeertijd bij de voorgaande tijdcontrole. In het geval van een bemande start wordt door de marshal de 

starttijd genoteerd in de hele minuut. De finish is bemand en ‘vliegend’. 
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Voorbeeld 

 Afstand van start tot finish is 5,1 km. 

 De gemiddelde snelheid is 45 km/uur. 

 De ideale rijtijd is 6 min. 48 sec. 

 De werkelijke rijtijd was 6 min. 59 sec.: dus 11 strafseconden(strafpunten). 

 De werkelijke rijtijd was 6 min. 31sec.: dus 17 strafseconden (strafpunten). 

 

Test 

Elke test zal verschillend zijn qua karakter, spelelement en zal een eigen reglement hebben. Dit specifieke 

reglement treft u aan in het routeboek, dan wel wordt ter plaatse uitgereikt.  

 

7. Pech onderweg / Opgave 

 

In geval van pech kan de equipe contact opnemen met de technische hulpdienst (telefoonnummer in het 

routeboek). De hulpdienst zal proberen de equipe weer op weg te helpen. Wanneer reparatie niet mogelijk 

is, is de equipe op zich zelf of de ANWB wegenwacht aangewezen. 

Wanneer de equipe de route niet kan vervolgen dient zij de organisator hiervan op de hoogte te stellen 

(telefoonnummer in het routeboek).  

 

8 Straffen 

 

GEEN TOELATING TOT HET EVENEMENT 

 Auto is niet toegelaten voor de openbare weg. 

 Auto geproduceerd na 31-12-1975, tenzij goedkeuring van de organisatie. 

 Deelname niet geaccepteerd. 

 Inschrijfgeld niet betaald. 

 Auto niet voldoende verzekerd. 

 Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal niet ondertekend. 

UITSLUITING 

 Overschrijding van de maximum toegestane snelheid met meer dan 50% 

 Meer dan 30 minuten te laat bij de finish van de rally. 

STRAFPUNTEN 

 Gebruik communicatiemiddelen   300  strafpunten 

 2e verkeers- /snelheidsovertreding  100  strafpunten 

 Wijzigen / toevoeging op de controlekaart  100 strafpunten 

 Missen van een passeer- routecontrole    30 strafpunten 

 Per minuut te laat bij een tijdcontrole     3 strafpunten 

 Per minuut te vroeg bij een tijdcontrole     6 strafpunten 

 Missen van een tijdcontrole     90 strafpunten 

 Regelmatigheidstraject: per seconde te vroeg     1 strafpunt 

                                        per seconde te laat     1 strafpunt 

 

STRAFFEN TER BEOORDELING VAN DE WEDSTRIJDLEIDER 

 1e verkeers- / snelheidsovertreding 

 3e verkeers- / snelheidsovertreding 

 Onsportief gedrag 

 Documentencontrole niet met goedgevolg beëindigd 
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De resultaten worden weergegeven in strafpunten en worden vastgesteld door het samenvoegen van de 

strafpunten die opgelopen zijn tijdens de routeopdrachten en elke andere straf die mogelijk is opgelopen.  

Voor elke klasse zal een klassement opgesteld worden. Winnaar in de klasse is degene die het laagste aantal 

strafpunten heeft. Auto’s, jonger dan bouwjaar 1975, welke door de organisatie zijn toegelaten dingen niet 

mee naar en  podiumplaats d.w.z. de plaatsen 1, 2 en 3 van de betreffen de klasse waarvoor is ingeschreven. 

In de uitslag wordt de (theoretische) klassering wel gemeld. Voor de overige prijzen kunnen zij wel in 

aanmerking komen. Algemeen winnaar van de IJssellandrally 2017 is de winnaar van de EXPERT klasse. 

De organisator is niet ontvankelijk voor enig protest. 

Voor de Expertklasse, Sportklasse en Tourklasse zijn de volgende prijzen beschikbaar: 

Een beker voor driver en een voor de navigator voor de 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs. 

De organisatie heeft verder prijzen beschikbaar voor bijvoorbeeld beste dames equipe en eventueel anderen. 

 

De (voor-)publicatie zal tussen 20.00 en 21.00 uur plaatsvinden. De wedstrijdleiding zal deze met een door 

hem gewaarmerkte publicatietijd publiceren op het publicatiebord. Deze publicatie is een voorlopige uitslag 

per klasse. De deelnemers kunnen eventueel bezwaren melden bij de wedstrijdleiding tot 15 minuten na de 

gewaarmerkte publicatietijd. Daarna zal de wedstrijdleiding de definitieve uitslag publiceren . Hiertegen kan 

geen beroep meer worden aangetekend. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats.  


